SPOLEK VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH SLUŽEB

Zápis z valné hromady SVPS ze dne 11. 09. 2020 v Hotelu Celnice v Poštorné
1) Zahájení
Jednání zahájil Ing. Jaroslav Mynář. Podle prezenční listiny bylo v 10:00 hodin přítomno 22
členů SVPS z celkového počtu 114 - valná hromada nebyla usnášení schopná. Předseda svolal
na 10:05 náhradní valnou hromadu, kde rozhoduje prostá většina přítomných.
Volba orgánů valné hromady
Ing. Mynář nechal schválit orgány Valné hromady.
Předsedající: Ing. Jaroslav Mynář
Zapisovatel: Ing. Pavel Gaizura
Ověřovatelé zápisu: Ing. Kateřina Jakůbková, Pavel Gregor
Přítomno 22 – pro 22, proti 0, zdrželi se 0
2) Schválení programu
Předsedající Ing. Mynář navrhl následující program valné hromady:
1) zahájení, informace o usnášeníschopnosti, volba předsedajícího a zapisovatele valné
hromady,
2) přijetí nových členů a ukončení členství
3) kontrola usnesení
4) zpráva předsedy o činnosti představenstva
5) zpráva o hospodaření
6) zpráva KRK
7) zpráva o činnosti sekcí
Přítomno 22 – pro 22, proti 0, zdržel se 0
Program Valné hromady byl schválen.
3) Změna v členské základně
Předseda konstatoval že od poslední valné hromady došlo v členské základně ke změnám:
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- Přihlášení - R ALTRA spol. s r.o. Praha
Association for SSC s.r.o. Praha
SATT a.s. Žďár nad Sázavou
Vladimír Janíček
- Ukončení - Technické služby Slavkov u Brna
Technické služby Havlíčkův Brod
Technické služby Ostrava Jih
Servis Centrum CZ s.r.o.
Bítešská dopravní společnost spol. s r.o.
Čech odpady s.r.o.
Počet členů SVPS je k 11. 9. 2020 – 114.
Přítomno 22 – pro 22, proti 0, zdržel se 0
Změny v členské základně byly schváleny.
4) Kontrola usnesení představenstev a valné hromady
Předseda přednesl zprávu o kontrole plnění usnesení představenstva a valné hromady od 29.
05. 2019 do 09. 10. 2019 a bylo konstatováno, že všechna usnesení byla splněna, jsou plněna,
nebo byla nesplněna.
Zpráva o kontrole usnesení je uveřejněna ve veřejném archivu na stránkách www.svps.cz
Přítomno 22 – pro 22, proti 0, zdrželo se 0
Zpráva o kontrole usnesení byla schválena
5) Zpráva předsedy o činnosti představenstva a předsedy
Předseda ve zprávě uvedl, že se představenstvo v období od poslední valné hromady sešlo 5x
Zpráva o činnosti předsedy je uveřejněna ve veřejném archivu na stránkách www.svps.cz.
Přítomno 22 – pro 21, proti 0, zdržel se 1
Valná hromada SVPS schválila zprávu předsedy
6) Zpráva o hospodaření SVPS
Zpráva o hospodaření SVPS za rok 2019 a 2020 je zveřejněna ve veřejném archivu na
www.svps.cz.
Výsledek hospodaření v roce 2019 ve srovnání s plánem k 31. 12. 2019
Plán 2019 v Kč
Skutečnost 2019 v Kč
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Počáteční stav
Příjmy
Výdaje
Zůstatek

500 000,1 719 000,1 819 000,400 000,-

389.731,35
1 802 707,54
1 782 360,91
410 107,98

Výsledek hospodaření v roce 2020 ve srovnání s plánem k 31. 08. 2020
Plán 2019 v Kč
Skutečnost 2019 v Kč
Počáteční stav
405 000,410.107,98
Příjmy
1 500 000,1 146 697,96
Výdaje
1 660 000,512 639,29
Zůstatek
245 000,1 044 166,65
Ke dni 31. 08. 2020 bylo na účtech 1 041 603,65 Kč a v pokladně 2 563,- Kč
Přítomno 22 – pro 22, proti 0, zdržel se 0
Zpráva o hospodaření za rok 2019 a 2020 byla schválena.
Oznámení změn plánu na rok 2019
Předseda informoval o schválených změnách představenstvem, příjmy vyšší o 39 000,- Kč a
výdaje vyšší o 39 000,- Kč
Přítomno 22 – pro 22, proti 0, zdržel se 0
Změny plánu na rok 2019 byly vzaty na vědomí.
Schválení změn plánu na rok 2020
Předseda informoval o navržené změně plánu na rok 2020.
Přítomno 22 – pro 22, proti 0, zdržel se 0
Změna plán na rok 2020 byla schválena.
Předseda předložil plán na rok 2021
Přítomno 22 – pro 22, proti 0, zdržel se 0
Plán na rok 2020 byl schválen.
7) Zpráva Kontrolní a revizní komise
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Předsedkyně komise pí. Jakůbková předložila písemnou zprávu o revizi hospodaření za
období od 09. 10. 2019 do 31. 08. 2020, revize proběhla 11. 09. 2020 (za přítomnosti pí.
Jakůbkové, p. Gregora a p. Edera). Závěrem konstatovala, že:
- Všechny předložené doklady tak, jak jsou uvedeny v kapitole I. jsou vedeny přehledně, úplně a
řádně.
- Usnesení plenárního zasedání a orgánů SVPS jsou splněna, plněna, nesplněna jsou
epidemiologických důvodů.
- KRK konstatuje, že evidence hospodaření za toto období je bez závad.
Přítomno 22 – pro 22, proti 0, zdrželo se 0
Zpráva byla schválena a je uložena u předsedy.
8) Zprávy sekcí
Předseda informoval o činnosti sekcí, poděkoval všem za přípravu všech, i zmařených akcí.
Písemné zprávy budou uloženy ve veřejném archivu do 31.10.2020 na www.svps.cz.
Usnesení:
č. 1) schváleny orgány valné hromady
č. 2) schválen program valné hromady
č. 3) schváleny změny v členské základně
č. 4) schválena zpráva o kontrole a plnění usnesení
č. 5) schválena zpráva předsedy o činnosti předsedy a představenstva
č. 6) schválena zpráva o hospodaření SVPS za 2019
č. 7) vzaty na vědomí změny v plánu na rok 2019
č. 8) schválena změna plánu na rok 2020
č. 9) schválen plán na rok 2021
č. 10) schválena zpráva kontrolní a revizní komise

Zapsal: Pavel Gaizura ………………….

Ověřil: Kateřina Jakůbková ……………………

Jaroslav
Mynář

Digitálně podepsal
Jaroslav Mynář
Datum: 2020.09.16
05:48:30 +02'00'

Pavel Gregor ……………………..

